
Ed. 502. Breytingartillögur
við frv. til laga um eftirlit með skipum.

Frá Gísla Jónssyni.

1. Við 2. gr. A eftir greininni komi ný grein, er verði 3. gr., og orðist svo:
Lög þessi raska ekki ákvæðum alþjóðasamninga eða samningum við önnur

ríki, er íslenzka ríkið hefur gerzt aðili að á löglegan hátt.
2. Við 7. gr. 2. málsl. 5. mgr. falli niður.
3. Við 9. gr.

a. Í stað ,,5 eftirlitssvæði" í 1. málsl. komi: 4 eftirlitssvæði.
b. Á eftir orðinu "Breiðafjarðareyjar" undir tölulið 1 komi: og Vestmanna-

eyjar.
e. Töluliður 5 falli niður.

4. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Skipaskoðunarstjóri skipar yfirskoðunarmann á hvert eftirlitssvæði. Ann-

ast hann framkvæmd skipaeftirlitsins þar undir yfirstjórn skipaskoðunar-



stjóra. Fulltrúar, skipaðir samkv. 8. gr., annast framkvæmdir eftirlitsins á 1.
eftirlitssvæði.

Yfirskoðunarmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opin-
berra sýslunarmanna, vera búsettir á þeim stað innan svæðisins, sem skipa-
skoðunarstjóri ákveður, vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starf-
ann, og hafa nægilega reynslu og þekkingu á siglingum, skipum og vélum
til þess að vera yfirskoðunarmenn að dómi skipaskoðunarstjóra. Skipaskoð-
unarstjóri setur þeim erindisbréf og starfsreglur.

5. Við 12. gr.
a. Á eftir tölulið I. 3. komi : Vestmannaeyjar.
b. Liðurinn V. falli niður.

6. Við 13. gr.
a. t stað 1. og 2. málsl. 1. mgr. komi einn málsl., er orðist svo:

Skipaskoðunarstjóri skipar skoðunarmenn yfirskoðunarmönnum til að-
stoðar, eftir því sem þörf er á.

b. Í stað orðsins "eftirlitsmaður" í 2. mgr. komi: yfirskoðunarmaður .
7. Við 15. gr. Í stað orðsins "eftirlitsmaður" í 2. mgr. komi: skipaskoðunarstjóri.
8. Við 16. gr.

a. 2. málsl. 7. málsgr, orðist svo: Hafi það eigi verið gert, ber honum tafar-
laust að skýra skipa skoðunar stjóra frá, og ákveður hann þá, hvort frestur
skuli framlengdur eða nauðsynlegar ráðstafanir gerðar til þess að stöðva
skipið, sé það í förum.

b. 8. málsgr. falli niður.
9. Við 23. gr. Stafliður e) falli niður.

10. Við 25. gr.
a. 4. mgr. falli" niður.
b. Í stað orðanna "í d-lið 23. gr." í 5. mgr. komi: Í e-lið 23. gr.

11. Við 26. gr. t stað orðsins "d-lið" komi: e-lið.
12. Við 27. gr. í stað orðanna "og stýrisbúnað" Í 1. málsl. komi: stýrisbúnað og

skrúfuöxla.
13. Við 28. gr. Við h-lið greinarinnar bætist: nema kæran hafi reynzt ástæðulaus

og bakað útgerðarmanni tjón. Skal þá eftirlitið gefa upp þann aðila, sem kært
hefur, nema það óski heldur að greiða bæturnar.

14. Við 37. gr. D. (Innflutningur skipa).
a. Við 1. málsgr. bætist: enda séu þau eigi eldri en 12 ára.

Ef alveg sérstaklega stendur á, má þó veita undanþágu, ef skipaskoð-
unarstjóri mælir með því og telur, að fengnum upplýsingum, að skipið sé
nægilega traust.

b. 2.-4. málsgr. falli niður.
15. Við 38. gr.

a. 2. málsgr. falli niður.
b. Orðin "enda er honum heimilt" í 4. málsgr. og til enda greinarinnar falli

niður.
16. Við 51. gr. Á eftir greininni koma tveir nýir kaflar OX. og X. kafli), svo

hljóðandi:
a. IX. kafli. Um eftirlit með verksmiðjum og vélum.

1. (52. gr.) Eftirlit með vélum og verksmiðjum er undir yfirumsjón ráð-
herra. Skipaskoðunarstjóri annast framkvæmd þessara mála.

2. (53. gr.) Ákvæði III. kafla, 7.-·21. gr., um skiptingu landsins í skoð-
unarsvæði, skipun fulltrúa og skoðunarmanna, skyldur þeirra og rétt-
indi, skulu einnig gilda fyrir véla- og verksmiðjueftirlitið, að svo miklu
leyti sem það á við, enda sé viðkomandi aðilum falið sameiginlegt eftir-
lit og sameiginleg skoðun fyrir bæði eftirlitin, eftir því sem frekast verður
við komið.



:3. (5'1. gr.) Eftirlitsskyld eru: verksmiðjur, verkstæði og vinnustöðvar. þar
sem þrír menn hið fæsta vinna saman að jafnaði, svo og eimkatlar og vélar
alls konar, með þeim takmörkunum, sem lög þessi leyfa.

4. (55. gr.) Sérhver, sem ætlar að reisa eða reka verksmiðju, verkstæði eða
vinnustöð samkv. 54. gr. eða breyta eldra fyrirtæki, skal senda skipaskoð-
unarstjóra uppdrátt af skipulagi iðnversins, með sundurliðaðri greinar-
gerð og upplýsingum um allt fyrirkomulag, svo sem vélar, húsakost o. fl.
Skal skipaskoðunarstjóri síðan samþykkja skipulagið, ef það í hvívetna
uppfyllir ákvæði þessara laga og þeirra reglugerða, sem gefnar eru út í
sambandi við þau, en krefjast annars nauðsynlegra endurbóta, og má ekki
leyfa iðjuveri starfrækslu, fyrr en slíkar endurbætur hafa verið gerðar og
skipulagið viðurkennt.

Fallist aðili ekki á kröfur eða úrskurð skoðunarstjóra um skipulag
eða eftirlitsskyldu iðjuvers, getur hann krafizt málsmeðferðar og úr-
skurðar samkv. ákvæðum 32. gr.

5. (56. gr.) Skoðunarstjóra ber skylda til að láta skrásetja öll skoðunarskyld
iðjuver og gæta þess, að skoðun á þeim sé látin fara fram eins og lög þessi
mæla fyrir um.

b. X. kafli. Skoðun iðjuvera.
1. (57. gr.) Iðjuver skal skoða sem hér segir:

1. Áður en það er tekið til notkunar í fyrsta skipti.
2. Ef gerðar eru á þvi verulegar breytingar, viðbætur eða endurbætur.
3. Að minnsta kosti einu sinni á ári, eftir skoðun samkv. lið 1 og 2.
4. Hvenær sem skoðunarstjóri telur, að sérstakar ástæður liggi fyrir, eða

ef kært hefur verið um ásigkomulag eða beðið um skoðun af viðkom-
andi aðilum.

-Eimkatla iðjuvera skal skoða að minnsta kosti einu sinni á ári, ef
þeir eru í notkun. Hafi ketill staðið ónotaður meira en 1 ár, má ekki taka
hann i notkun, nema að undangenginni skoðun.

Vélar iðjuvera, hverju nafni sem nefnast, skal skoða að minnsta
kosti annað hvert ár.

2. (58. gr.) Að lokinni skoðun gefur skoðunarstjóri út skoðunarvottorð á sér-
stök eyðublöð, er sýni, að skoðun hafi farið fran}, Skal þess getið á vott-
orðinu, hversu áfátt kann að vera og hvenær bætt skuli úr. Hafi eigi verið
bætt úr ágöllum samkvæmt kröfu skoðunarstjóra fyrir hinn tilsetta tíma,
ber að loka iðjuverinu, þar til úr er bætt, nema nýtt framlengingarleyfi
komi til.

:3. (59. gr.) Ráðherra setur reglugerð um tilhögun og fyrirkomulag í iðjuver-
um og annað, er snertir eftirlit með vélum og verksmiðjum.

J 7. Við 52. gr. Í stað 52. til og með 59. gr., komi ein grein, er orðist svo:
Ráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum skipaskoðunarstjóra.

gjöld fyrir skoðanir framkvæmdar samkvæmt lögum þessum, svo og fyrir úr-
skurði og annað, sem lögin kveða á um. Skulu gjöldin miðuð við það, ef unnt er,
að eftirlitið hafi af þeim nægar tekjur á hverjum tíma.

18. Við 60. gr. Greinin orðist svo:
Gjöld samkvæmt 52. gr. greiða eigendur skips eða iðjuvers, eftir því sem

við á, og renna þau í ríkissjóð, sbr. þó 55. gr.

Gjöldin skulu innheimt af skoðunarmönnum og greiðast gegn afhendingu
skírteina. Er heimilt að leggja farbann á skip og rekstrarbann á iðjuver, eftir
þvi sem við á, ef gjald er eigi greitt, enda þá ekki heimilt að afhenda aðila sköð-
unarskírteini.



19. Vi'ð 62. gr. Greinin orðist svo:
Skipaskoðunarstjóri og sérfróðir fulltrúar hans, sem skipaðir eru fastir

starfsmenn við eftirlitið og hafa það að aðalstarfi, skulu launaðir samkvæmt
lögum um laun starfsmanna ríkisins, og taka þeir laun sin úr ríkissjóði.

20. Við 63. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Skoðunarmenn taka hundraðshluta af skoðunargjöldum. er þeir innheimta

samkvæmt 52. og 53. gr., samkvæmt reglum ... o. s. frv.
21. Við 70. gr. Greinin falli niður.
22. Við 73. gr. A eftir orðunum "um breyting á þeim lögum", komi: lög nr. 24 7. mai

1928, um eftirlit með verksmiðjum og vélum, ásamt lögum nr. 102 3. maí 1935.
og lög nr. 727. maí 1940, um breyting á þeim lögum, .,.

23. Við 74. gr. A eftir orðunum "nr. 78 11. júní 1938", komi: lögum nr. 24 7. maí 1928,
lögum nr. 1023. maí 1935 og lögum nr. 72 7. maí 1940, '"

24. A eftir 75. gr. komi ný grein: Ákvæði til bráðabirgða, er orðist svo:
Núverandi starfsmönnum við véla- og verksmiðjueftirlitið skal gefinn kostur

á að starfa við skipaeftirlitið, eftir að lög þessi öðlast gildi, enda missi þeir i
engu í launakjörum.

25. Greina- og kaflatala breytist samkv. atkvgr.
26. Fyrirsögn frv. orðist svo:

Frumvarp til laga um eftirlit með skipum, vélum og verksmiðjum.


